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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

    

 Το Δ.Σ. του Παπαδοπουλείου και η Διευθύντρια καλωσορίζουν εσάς και 

τα παιδιά σας στο Παπαδοπούλειο. 

 Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε για την πρώτη επαφή του 

παιδιού σας με την εκπαίδευση και ευελπιστούμε σε μία άψογη συνεργασία 

μαζί σας. 

 Σαν μια πρώτη ενημέρωση, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

 1) Ο παιδικός σταθμός λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή από 

τις 07:00 το πρωί μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι. Δυνατή ώρα προσέλευσης από 

τις 07:00 μέχρι τις 09:00 το πρωί και επιτρεπτή ώρα αποχώρησης από τη 

13:00 μέχρι τις 15:00 το μεσημέρι. 

 2) Ο παιδικός σταθμός παραμένει κλειστός κατά το μήνα Αύγουστο, 

καθώς επίσης επί μία εβδομάδα προ των εορτών των Χριστουγέννων – Νέου 

Έτους και επί μία μετά από αυτές και επί μία εβδομάδα προ των εορτών του 

Πάσχα και επί μία μετά από αυτές. 

 3) Στα φιλοξενούμενα παιδιά παρέχουμε δεκατιανό και μεσημεριανό 

φαγητό. Το μηνιαίο διατροφολόγιο, προς ενημέρωσή σας, αναρτάται σε 

πίνακα που βρίσκεται  απέναντι από την τζαμαρία της τραπεζαρίας. 



 4) Το καθημερινό Πρόγραμμα δραστηριοτήτων των παιδιών είναι 

αναρτημένο στην ιστοσελίδα του παιδικού σταθμού (www.papadopouleio.gr). 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπάρχει το ενδεχόμενο 

τροποποιήσεως του Προγράμματος. 

 5) Αν το μεσημέρι το παιδί σας δεν θα παραλαμβάνεται από εσάς αλλά 

πρόκειται να αποχωρεί με κάποιο συγγενικό ή φιλικό σας πρόσωπο, θα 

πρέπει να ενημερώσετε έγκαιρα το Προσωπικό του παιδικού σταθμού και να 

μας χορηγήσετε τα ονόματα των προσώπων αυτών. 

 6) Σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως κατοικίας και αλλαγής αριθμών 

τηλεφώνων επικοινωνίας (σταθερών και κινητών) θα πρέπει να μας 

ενημερώσετε εγκαίρως. 

 7) Σε περίπτωση ασθένειας, θα πρέπει να κρατάτε το παιδί μακριά από 

τον παιδικό σταθμό μέχρι την πλήρη ανάρρωσή του. Με αυτό τον τρόπο 

διασφαλίζεται η υγεία των μικρών μας φίλων. 

 8) Τα τροφεία των φιλοξενούμενων παιδιών καταβάλλονται το πρώτο 

δεκαήμερο του εκάστοτε μηνός. Η καταβολή τους γίνεται κανονικά ακόμα κι 

εάν το παιδί δεν παρακολουθήσει το μηνιαίο πρόγραμμα του παιδικού 

σταθμού, εκτός κι εάν ζητηθεί εγκαίρως η διαγραφή του από το μητρώο 

φιλοξενούμενων παιδιών. 

9) Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, απορία ή διευκρίνιση, 

παρακαλώ επικοινωνήστε με: α) Την κ. Ευθυμία Καλογεροπούλου, 

Διευθύντρια του Σταθμού, τηλ. 2721022012 και β) Την κ. Μαρία Σακελλάρη, 

Μέλος του Δ.Σ., τηλ. 6972845284. 

10) Η εγγραφή του παιδιού στον παιδικό σταθμό αποτελεί πλήρη 

αποδοχή όλων των όρων λειτουργίας του παιδικού σταθμού και του 

κανονισμού.     

            Με Εκτίμηση  

    Το Διοικητικό Συμβούλιο 


